Referat fra det Ordinære Repræsentantskabsmøde i Vandrådet.
torsdag. den 28. april 2022 fra kl. 18:00 til ca. 21:30
Den store sal, Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1.
Mødet startede med spisning kl. 18.00.

Bjarne Bohsen bød velkommen da Peter P var blevet syg, og ordet blev hurtigt givet videre til
Susanna fra kommunen, der bl.a. fortalte om Godkendelse af nye kontrolprogrammer og
Vandforsyningsplaner.
Der har været to gode møder om kontrolprogrammerne og har man endnu ikke udfyldt sit
forslag til et kontrolprogram, så brug det vedlagte excell-ark fra Eurofins. Det giver overblik
og dokumentation. Mangler der noget, så henvend jer til kommunen.
Vandforsyningsplanerne er under udarbejdelse og der er altid dialog med vandværket
f.eks. i forbindelse med jordvarmeanlæg og når der er ønsker om frakobling fra alment
vandværk. For at bedømme, hvor vandværkerne står i forbindelse med den grønne
omstilling er kommunen interesseret i oplysninger om energiforbrug og ledningstab.
Hvad bruges vandet til i kommunen? 55% kommer fra de almene vandværker. Udvikling
går i retning af at der bliver færre, men større vandværker.

Nye tilføjelser til Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, hvor det bl.a. nævnes at:
intet forbrug må være på befæstede arealer hvor der anvendes ikke let nedbrydelige
pesticider.

Anne berettede om den ny grundvandskortlægning for Als, der ikke er helt færdig endnu. Men,
allerede nu kan man se følgende:
OSD, områder med særlige drikkevandsinteresser: der er udpeget nye områder. Områderne
er blevet lidt større.
Indvindingsoplande: disse er blevet en del større.
BNBO: de fleste har ikke ændret sig væsentligt.
Indsatsområder, områder der er dårligt beskyttede. Der er kommet nye til på Kegnæs og
Ulkebøl/Huholt, mens områderne ved Notmark/Hundslev er blevet mindre.

Ny ressourceopgørelse for Als: Alt i alt er der mindre vand til rådighed end hidtil antaget.
Kan vi udnytte mere vand? Hvordan påvirkes vandløb? Hvad med risikoen for
saltvandsindstrømning?
På baggrund af de nye målinger/beregninger for GEUS laves der ny samlet indsatsplan for
ALS.
Planerne for Sundeved og Midtals ajourføres og vandværker bliver indkaldt til
diskussion.
Status på BNBO: to aftaler på Jyllandssiden er indgået, men ikke underskrevet. På Als
afventer man undersøgelserne omtalt ovenfor. I de aftaler, der er indgået, har erstatningen
ligget på 36% af jordprisen.
Status på Mjang Dam: sag er gået videre til overtaksationskommissionen.

Efter indlæg fra kommunen talte formand for LanboSyd Henrik Jessen om landbrugets
holdning til beskyttelse af BNBO mod sprøjtning med pesticider?
Grundlæggende er de unødvendige. Der er/kan være mange andre forureningskilder,
der er værre.
Møderne, hvor erstatningen diskuteres skal være ligeværdige. Vandsamarbejde og
kommune har haft lang tid, lodsejeren kort. Der skal være dækning af udgifter til
rådgivere.
Areal/skel bør justeres så der ikke opstår defigurering af marker. Små arealstumper
eller cirkelformede grænser kan ikke bruges til noget. Man skal også huske at
medtænke tilkørselsforholdene.
Konventionelle og økologiske bedrifter skal have samme erstatningsniveau og der skal
være samme erstatningsniveau for store og små ejendomme. (Pt lavere erstatning for
hobbylandbrug).
Der er mange meninger, udsagn og usikkerheder omkring erstatningsspørgsmålet, så
det er svært for LandboSyd at rådgive. Det er en urimelig situation at sætte parterne i.
Men, alt i alt er man parat til at anbefale indgåelse af frivillig erstatnings aftaler når
betingelserne er rimelige.
OBS: Slides fra foredrag lægges på Vandrådets hjemmeside.

FORTSÆT

Den ordinære generalforsamling i Vandrådet.

1. Pga. Peter Petersens sygdom startede Ejvind generalforsamlingen og foreslog Henrik
Kristensen til dirigent.

2. Ejvind Thorstensen gav en i Peters fravær en kort beretning om rådets arbejde, hvor
hovedpunkterne var:
Der er holdt 3 møder i vandrådet
Klage over samarbejdet med ALS medførte at Eurofins blev valgt fra 1/1 2022
Vandsamarbejdet har hold to møder med kommunen om de nye analyseprogrammer.
Brandhaner: Brand og redning er ansvarlige og har bedt om opgørelse fra
vandværkerne så antallet kan reduceres.
Forslag om nyhedsbrev blev undersøgt at vandrådet, der ikke fandt at der var et behov,
der er dog oprettet faneblad på hjemmesiden for nyheder.
24/11 var der regionvandrådsmøde, hvor der stort set kun blev talt om BNBO.
Spørgsmål:
Hvad med det nye regulativ? Det er kommunen, der skal spørges.
BNBO: vandsamarbejdet sender forslag ud til det enkelte vandværk om størrelse mv.
foruden en kortskitse.

3,4,5 Det reviderede regnskab for 2021 og budget blev fremlagt til godkendelse, af Bjarne
Bohsen
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
Kontingent nedsættes fra 0,013 øre til 0,012 øre pr. m3
6.

Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er Ejvind Thorstensen – Torsten Hvidt - Peter W. Jørgensen og Harald Peter Jensen,
der alle blev genvalgt.

Som suppleanter blev Henrik Kristensen valgt til 1. suppleant og Peter Bo Christiansen til 2.
suppleant, også her var der genvalg.

8. Jeppe Bastholm blev genvalgt til revisor og som suppleant blev Sved Erik Vad også
genvalgt.

9. Intet under eventuelt
Bjerne sender en opmuntring til Peter Petersen
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Ref. af Torsten Hvidt.

